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ATA Nº 31 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020 
 

 

PRESIDÊNCIA: Carlos Armando Ormonde da Costa. ----------------------------------------  

 

VEREADORES PRESENTES: Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, Maria Nélia 

Brito Nunes, em substituição de Raquel Lemos Borges, Rui Fernandes Nobre de Castro, 

Cláudia Fagundes Martins e Rui Miguel Mendes Espínola. -----------------------------------  

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Tibério Manuel Faria Dinis e Raquel Lemos Borges. --------  

 

HORA DE ABERTURA: 14H00M ---------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- Aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, no edifício 

dos Paços do Concelho, reuniu a Câmara Municipal da Praia da Vitória, sob a 

Presidência de Carlos Armando Ormonde da Costa, estando presentes os Vereadores 

Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, Maria Nélia Brito Nunes, em substituição de 

Raquel Lemos Borges, Rui Fernandes Nobre de Castro, Cláudia Fagundes Martins e 

Rui Miguel Mendes Espínola. -----------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- A reunião foi secretariada por Maria da Conceição Leal de Lima, Chefe da 

Divisão Administrativa e Jurídica. -----------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- E sendo a hora designada para o início dos trabalhos e verificando-se haver 

“quórum” para o funcionamento do Executivo, tendo os membros presentes ocupado os 

seus lugares, o Excelentíssimo senhor Vice-Presidente declarou aberta a reunião. ---------  

 

 

 -------- De seguida o Executivo deliberou, por votação secreta, considerar justificadas as 

faltas de comparência à reunião. --------------------------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- A Câmara tomou conhecimento dos seguintes documentos: --------------------------  

 

 -------- Listagem de licenciamentos de obras particulares devidamente concluídos, a 

qual faz parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------  
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 -------- (01/31) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – TIBÉRIO MANUEL FARIA 

DINIS: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 23 de dezembro do ano em curso, de Tibério Manuel 

Faria Dinis, Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, comunicando que, nos 

termos do disposto nos nºs 1 e 2 do artigo 78º da Lei nº 169/99, de 28 de dezembro, 

alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, não poderá estar presente 

na reunião do dia 28 de dezembro de 2020, por motivo de férias. -----------------------------   

 -------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (02/31) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

VEREADORA RAQUEL LEMOS BORGES: ------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 23 de dezembro do ano em curso, de Raquel Lemos 

Borges, comunicando que, nos termos do disposto nos nºs 1 e 2 do artigo 78º da Lei nº 

169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 

janeiro, não pode estar presente na reunião do dia 28 de dezembro de 2020, pelo que 

será substituída, conforme determina o nº 1 daquele preceito legal, em conjugação com 

o disposto no artigo 79º, pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva 

lista. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (03/31) APOIOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO MUNICIPAL 

COOPERAR E DESENVOLVER NA PRAIA DA VITÓRIA - PROPOSTA: --------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1589, datada de 22 de dezembro em curso, do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------  

 -------- “Considerando que as ações das associações no desenvolvimento das freguesias 

e Vila do concelho da Praia da Vitória é um fator de enorme importância, sendo atores 

efetivos de progresso e dinamização social, cultural, desportiva, patrimonial e 

comunitária;  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o Regulamento Municipal Cooperar e Desenvolver na Praia da 

Vitória, aprovado pela Câmara Municipal da Praia da Vitória e pela Assembleia 

Municipal da Praia da Vitória, publicado em Diário da República com o aviso 

1514/2020, de 29 de janeiro de 2020; --------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando os apoios deliberados em conformidade com a proposta N. 

I/2020/610, de 27 de maio de 2020, aprovada pela Câmara Municipal da Praia da 

Vitória a 2 de junho de 2020;------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que no âmbito da pandemia de Coronavírus/COVID-19, foram 

emanadas um conjunto de recomendações pela Autoridade de Saúde Regional no que 

toca a medidas preventivas e de proteção a adotar com o intuito de evitar a 
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disseminação do vírus COVID-19, que impossibilitaram a realização de diversas 

atividades previstas em 2020;  ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o disposto nos artigos 7º, 10º e 11º do Regulamento Cooperar e 

Desenvolver na Praia da Vitória, e conforme o quadro resumo e o Relatório da 

Comissão de Análise das Candidaturas, anexos e parte integrante da presente proposta; 

 -------- Proponho que a Câmara Municipal delibere o seguinte:  ------------------------------  

 -------- a) Autorizar o aditamento ao objeto do apoio atribuído ao Centro de Apoio à 

Deficiência – CAD, no valor de 8.000€, permitindo que o valor seja também utilizado 

para ações de requalificação de infraestruturas inadiáveis face à necessidade de criação 

de condições de segurança no combate ao COVID-19; -----------------------------------------  

 -------- b) Nos termos do disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico 

das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, a atribuição de um apoio no valor total 

de 2.000.00€ (dois mil euros), consubstanciado nos apoios definidos no quadro resumo 

e de acordo com a minuta de Contrato-Programa em anexo.” ---------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------  

 

 

 ---------- Todos os documentos relacionados com os pontos da ordem do dia, encontram-

se no edifício da Câmara Municipal da Praia da Vitória, sito na Rua do Cruzeiro, à 

disposição para as consultas tidas por convenientes. --------------------------------------------  

 

 

 -------- APROVAÇÃO DA ATA: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em 

minuta a ata em causa, de acordo com o n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- ENCERRAMENTO: Não havendo outros assuntos a tratar, nesta reunião, o 

Exmo. Vice-Presidente declarou encerrada a ordem de trabalhos eram catorze horas e 

quinze minutos, pelo que de tudo para constar se lavrou a presente ata que vai ser 

assinada pelo Exm.º Senhor Vice-Presidente e pela Chefe da Divisão Administrativa e 

Jurídica. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 
 

 


